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 « وارد بحث نشوید  »
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

با شما بحث   یهرگاه کسحضرت ختمی مرتبت نور عرش اهلل محمد مصطفی )ص( می فرمایند: »

 گفتی  بد  اریاهلل عنه سخنان بس  یابوبکر رضموالیمان    به  یشخص روزی  .  «دیکرد، جواب او را نده

. آن مرد ندگفتینم  ی زیو چ  ندزدیلبخند مدر آنجا  )ص(  اکرم    امبری. پو ایشان هیچ پاسخی ندادند

  امبر یو به او پاسخ داد. پ  اوردیطاقت ن  گریابوبکر د  تا اینکه موالی ما  بر او فشار آورد  شیپ زا  شیب

اهلل    یاکرم صل  امبری ابوبکر رفتار پ  موالی ما  و آله لبخند زد و محل را ترک کرد.   هیاهلل عل  یاکرم صل

کردم که شما را    یکار   ای»آ  مستقیماً از ایشان پیروی کردند و گفتند:و آله را درک کرد و    هیعل

به او پاسخ دادم،   یو وقت   دیزد  یگفت، لبخند م  یم  یبد   یزهایآن مرد به من چ  یوقت   د؟ ناراحت کر

در    یافرشته   گفت، ی م  ی : »هرچقدر هم سخن بدند. حضرت فرمود«دیشد و رفت   دیناپد   ان لبخندت

به جواب، فرشته    یزدم و چون شروع کرد   یلبخند م   نی هم  ی . برادادیبود که جوابش را م   مقابلش

  ی مانم. برا   ی باشد نم  طانیکه ش   ییآمد. من آن را دوست ندارم و جا  شی به جا  طانی فرار کرد و ش

 رفتم.«  نیهم
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و آله و سلم    هیاهلل عل  یاکرم صل  امبریجهان است. پ  نی ا  تی ما در مورد وضع  یآموزه برا   کی  نیا

  طان ی. قطعا شستیبه وارد شدن به آن ن  یازی، نشودمطرح می   یبحث  یمعلم است. وقت   نیبزرگتر

پ با شما باشد و می.  وستی به آن خواهد  از  ممکن است که حق  توانید هرچه قدر که میخواهید 

 ای ندارد و چیزی جز آسیب برای شما بهمراه نخواهد داشت.  خودتان دفاع کنید اما هیچ فایده 

و   دیو آنجا را ترک کن دیسکوت کن ییافتاد، بدون پاسخگو ی. اگر اتفاقد یوارد بحث نشو  ن، یبنابرا

. ستیآنجا ن  یفرشته ا  رایشود ز   یبدتر م  دیپاسخ ده  شتری. هر چه بدیپاسخ نده  د، یاگر ماند  ای

ش که    ین یاطیتنها  میهستند  م  شوندخوشحال  ببندی گویو  کرد  نی:  فتنه  آ  میما  اکنون   هان و 

  ن ی کند. بنابرا  جادیا  فتنه و آشوب   مردم  نیدوست دارد که ب  طانیاست که ش  یز یچ  نی . اجنگندیم

  ی ز یچو    وجود ندارد  ی حق  گری، دآنهاستزنند که حق با    یم  ادیدفاع از حق خود فر   یهمه برا  یوقت

 . وجود نخواهد داشتجز ضرر 

وارد بحث و جدل    دی نبا  طبق فرمایشات گرانقدر موالیمان حضرت سلطان موالنا شیخ ناظم الحقانی

بحث    کی حق خود را در    د ینکن  ی سعو حق با شماست،    دیهست   یچه کس  نکهیصرف نظر از ا،  دویش

همین که خدا میداند کافی است. باشد  شود.  یشماست متوجه نم   یکه روبرو  یکس  رای ز  د، یثابت کن

 آخرالزمان حفظ کند.  یخداوند ما را از شر و بل  که إن شاءاهلل

 

 و من اهلل توفیق 

 

 
 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱۴۴، رجب 2۱ / ۱۴۰۰،  بهمن 52  
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